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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ДОСЛІДНИКА ЯК 
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 

Проблема підготовки майбутнього вчителя-дослідника залишається 
однією з найактуальніших для сучасної школи. Вона обумовлена не тільки 
реформою загальноосвітньої школи, яка орієнтує вчителя на оволодіння 
новітніми педагогічними технологіями творчого розвитку особистості учня, 
але й новими соціально-економічними умовами суспільства, які потребують 
особистості, що діє і мислить нестандартно. Тому сучасна генерація 
педагогічних кадрів має бути не лише сама готовою до педагогічної 
діяльності в цих нових умовах, а й здатною відповідно готувати молодь.  

Для того, щоб вирішувати щоденні та перспективні педагогічні завдання 
сучасної школи, вчитель повинен уміти не тільки аналізувати свою 
педагогічну діяльність, але й планувати, прогнозувати, конструювати її. 
Особистісно зорієнтовані технології навчання і виховання, що набувають 
щораз більшого поширення у сучасній школі, спонукають учителя 
оволодівати методами педагогічної діагностики, без яких неможливо 
здійснювати індивідуальний підхід до учня, чітко визначити способи 
реалізації своїх психолого-педагогічних і методичних умов. Все це зумовлює 
потребу формування у студентів – майбутніх учителів дослідницьких умінь. 

Сучасна педагогічна наука стверджує, що дослідницькі уміння є однією 
зі складових умінь педагогічних, формування яких спирається на активне і 
цілеспрямоване використання досвіду, представленого знаннями та 
навичками [1, 101]. Розглядаючи структуру дослідницької педагогічної 
діяльності, вчені-дослідники розрізняють три рівні пошукової, 
прогностичної, діяльності вчителя. По-перше, вони вважають, що більшість 
учителів свою дослідницьку педагогічну діяльність вибудовують, 
спираючись на власний досвід – такий підхід називається емпірично-
інтуїтивним. Його ефективність є досить малозначущою. По-друге, певна 
кількість педагогів працює на дослідницько-логічному рівні, тобто їхня 
дослідницька педагогічна діяльність, постановка мети для розв’язання і 
вирішення дослідницьких педагогічних завдань є функцією осмисленого і 
проаналізованого досвіду. Такий підхід найточніше відбиває сутність 
дослідницької педагогічної діяльності. І, нарешті, стверджують учені, лише 
невелика частина вчителів, яка володіє достатніми знаннями і певним 
досвідом, здійснює свою педагогічну діяльність на науковому рівні. При 
цьому структура їхньої дослідницької педагогічної діяльності, що охоплює 
весь цей процес є синтезом наукового знання, досвіду освоєння методик, 
інтуїції. Це результат згорнутого аналізу, який виробив уміння бачити процес 
цілісно, знаходити правильні рішення в умовах неповної інформації. Саме 
такий процес можна назвати дослідницькою педагогічною діяльністю 
науково-інтуїтивного рівня [2; 5]. 



Заслуговують на увагу підходи до визначення структури дослідницької 
педагогічної діяльності вчителя, які пропонує Н.В.Кухарєв. Він уважає, що в 
педагогічній діяльності, крім загальнопедагогічних умінь, “існують також і 
спеціальні вміння, якими володіють учителі-майстри” [5, 28]. Це, на думку 
вченого, когнітивно-моделюючі і конструктивно-моделюючі вміння, в яких 
основними структурними компонентами є елементи дослідницької 
педагогічної діяльності. 

Не применшуючи наукової цінності наведених вище результатів 
досліджень і передового педагогічного досвіду, вважаємо, що в певних 
випадках структура дослідницької педагогічної діяльності зводиться в 
основному до вивчення особистісних якостей учнів і їхніх колективів. Про це 
свідчать рекомендовані методики, які пропонують вдосконалювати 
навчально-виховний процес на науковій основі, а за своєю суттю є лише 
методиками вивчення особистості та групи учнів. У більшості масових 
підручників з педагогіки подані методи педагогічного дослідження, однак 
немає методик їх застосування. Вони обмежуються рекомендаціями для їх 
використання при вивченні розвитку особистості учня. 

З огляду на те, що визначальна роль у педагогічному дослідженні 
відводиться особистості та, відповідно, її вивченню у навчальному процесі, 
панівною стала думка про спрощений, однобічний підхід до змісту 
дослідницької діяльності вчителя. Вона поширилися серед багатьох 
педагогів-практиків, а навіть серед тих, які активно включилися до розробки 
та впровадження нових технологій навчання і виховання. На складність 
структури дослідницької педагогічної діяльності вчителя вказують відомі 
вчені та педагоги-практики. Так, В.О.Сухомлинський наголошував на 
потребі формування в учителя вмінь, які б дозволяли йому не лише вивчати 
особистість учнів та учнівських колективів, а й виявляти зв’язки між 
явищами педагогічного процесу, узагальнювати наукову інформацію, робити 
обґрунтовані висновки тощо [7]. 

На необхідності вміння досліджувати педагогічні явища, виявляти 
закономірності як умову ефективності педагогічної діяльності, вказувала 
Т.А.Ільїна. “Система роботи вчителя може бути ефективною лише тоді, – 
відзначає вона, – коли вона ґрунтується на знаннях внутрішніх механізмів 
навчання, на розумінні того, як проходить у свідомості учнів відображення і 
переломлення всього того, що вони сприймають у навчальному процесі” [4, 
308]. 

У зв’язку з потребою поглибленого всебічного підходу до змісту 
дослідницької педагогічної діяльності, цікавою видається думка дослідників 
щодо структури педагогічної діяльності. За аналогією з іншими галузями 
знань, у структурі дослідницької діяльності в педагогічній науці виділяють 
три групи досліджень: методологічні, фундаментальні та прикладні. Аналіз 
змісту названих груп досліджень підводить до висновку про те, що саме під 
прикладними дослідженнями, які пов’язані зі школою, і треба розуміти 
дослідницьку педагогічну діяльність. Основу для таких прикладних 



досліджень, стверджують учені, складають фундаментальні та методологічні  
дослідження [1; 2]. 

Учитель упродовж педагогічної діяльності проводить індивідуальні 
прикладні дослідження, які характерні для певної ситуації, окремої групи 
учнів тощо. При цьому він використовує вже готові відкриття, закони і 
закономірності. Теоретичну базу  дослідник уже має і застосовує її для того, 
щоб через призму наявної теорії виявити ті вади в педагогічній практиці, які 
треба подолати. 

Розглядаючи проблему дослідницьких педагогічних умінь учителя і 
передбачаючи, що ці вміння будуть набуватися впродовж його підготовки у 
ВНЗ, ми вважаємо за потрібне визначити основні складові готовності вчителя 
до дослідницької педагогічної діяльності. Аналіз наукової літератури 
показує, що основними складовими готовності до дослідницької діяльності є 
психологічна і практична готовність студента [1; 3; 5]. 

Психологічна готовність до науково-дослідної роботи включає такі 
здібності і частково сформовані якості індивіда як пам’ять, вольові якості, 
коректність, акуратність, терпіння, емоційний настрій тощо [3, 49]. Всі вони 
описані у підручниках та іншій літературі з психології. На наш погляд, 
важливою рисою, що об’єднує всі ці поняття, є те, що вони формуються та 
розвиваються у процесі практичної діяльності. Треба вказати на ще одну 
їхню особливість: вони виявляються вибірково тільки у тих видах діяльності, 
в яких відбувалося їх формування. В історії педагогічної науки можна 
навести достатньо прикладів, коли відомі вчені відзначалися акуратністю, 
педантичністю при записах, розрахунках у своїй науковій лабораторії і разом 
з тим – у всіх інших життєвих ситуаціях таких рис не виявляли. Вибірковість 
психологічних факторів не характеризує їхніх носіїв з позитивного чи 
негативного боку, а лише підтверджує основну для нас думку: всі якості, що 
сприяють плідній дослідницькій діяльності, розвиваються у процесі науково-
дослідної роботи. Але потрібно пам’ятати, що в процесі цієї-таки роботи 
формуються й інші якості майбутнього спеціаліста, і це треба 
використовувати. Зокрема, розвивається творча активність особистості, 
увага, уява, інтуїція, здібності тощо. 

Практична готовність майбутнього вчителя до науково-дослідної 
діяльності умовно включає дві групи вимог. Перша пов’язана з глибокими 
знаннями предмету, який викладає вчитель: для учителя математики, 
скажімо, важливо знати саму математику, методику її викладання, 
педагогіку, психологію, фізіологію шкільного віку, філософію тощо. Якщо є 
мотивація для наукової роботи, то вчитель, при наявності певних недостатніх 
знань, намагатиметься подолати ці прогалини і, таким чином, зможе 
досягнути успіху в роботі. Але на більший інтерес заслуговує та група вимог, 
яка тісно пов’язана з практичною готовністю студента до науково-дослідної 
роботи безпосередньо. Цим елементам освіти майбутнього вчителя в 
навчальних програмах приділяється, на наш погляд недостатньо уваги, а в 
деяких випадках про них майже нічого не згадується. Йдеться про уміння 
працювати з науковою літературою і укладати бібліографію, а саме: вміти 



підбирати літературу з якого-небудь питання; у кожній публікації знайти те 
істотне, що потрібне для виконання завдання; скласти реферат. Більшість 
студентів не вміють коротко і змістовно описати в рефераті дані вивченої 
літератури, як правило, це зводиться до переказу, часто-густо робота полягає 
лише в переписуванні статті з журналу. Тому ми прийшли до висновку, що 
пропонуючи студентам до виконання завдання (а серед них курсові і 
дипломні роботи) чисто реферативного характеру ми не досягаємо бажаного 
результату. Натомість, реферат повинен поєднуватися з експериментальним 
теоретичним і методичним змістом. Для складання реферату із двох-трьох 
(але не більше п’яти) публікацій ми повідомляємо студентові узагальнений 
план:  

1) що, на думку студента, зроблено (не зроблено) з указаної проблеми; 
2) що в принципі не може вирішитися на цьому етапі; 
3) якими аргументами автор обґрунтовує свою роботу; 
4) чи потрібно детально розглядати використовувані методи 

дослідження; 
5) які вади мають результати, що вже є; 
6) які перспективи вивчення питання; 
7) які нові проблеми виникають у зв’язку з намаганням вирішити 

поставлене завдання; 
8) до яких результатів призведе вирішення того чи іншого питання. 
Наголошується, що в залежності від характеру теми і змісту публікації, 

деякі з перерахованих питань можуть залишатися без відповіді. Якщо 
студент не має подібного плану, він здебільшого не доводить до кінця 
завдання з реферування літератури. Узагальнені плани допомагають як у 
навчально-дослідницькій роботі, так і в процесі самостійної навчальної 
роботи студентів. Вони  синтезують мету роботи: студент знає, що робити, на 
що звертати увагу. 

Важливою є також проблема ознайомлення з методами і формами 
пізнання (спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент; 
абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання; ідеалізація, 
формалізація, аксіоматичний метод тощо). Студент вищого навчального 
закладу повинен розрізняти зміст таких понять, як проблема, питання, ідея, 
принцип, закон, концепція, гіпотеза, теорія, модель і т. ін. Частково він 
дізнається про це на заняттях з філософії, а в процесі вивчення спеціальних 
дисциплін отримує уявлення про специфічні для кожної науки теоретичні і 
експериментальні методи. Однак при опитуванні зі 122 студентів тільки 6 
(4,9 %) могли пояснити суть такого методу як порівняння, хоча він постійно 
використовується при вирішенні навіть найпростіших педагогічних завдань. 
А це свідчить про те, що методам пізнання, як і взагалі всім методам 
наукового дослідження, у професійній підготовці майбутнього вчителя 
потрібно приділяти більше уваги і часу. 

Навчання сучасних методів статистичної обробки експериментальних 
даних також надзвичайно актуальна проблема професійної підготовки 
майбутнього вчителя. У науковій практиці перевірка дидактичних чи інших 



методичних пропозицій відбувається серед великих колективів учнів. 
Особливо обережно потрібно оцінювати ступінь засвоєння знань чи вмінь. 
Хоча це й не легко, але вчителеві саме тут дуже важливо уникати 
суб’єктивізму та застосовувати для таких оцінок статистичні методи. Однак 
студенти майже не знають про кореляційний аналіз і застосування 
емпіричних залежностей, про інші принципи оцінки результативності 
дослідження, без яких обробку даних експерименту важко уявити. 
Узгоджуючи науково-дослідну роботу студентів із науковими планами 
кафедри, лабораторії, викладачі, як правило, доручають студентам фіксувати 
результати вимірювань і первинну вибірку з анкет, але не довіряють обробку 
даних, що й призводить до вказаних прогалин у підготовці випускників. 
Тому, на наш погляд, у плані роботи занять курсу “Основи педагогічних 
досліджень” і під час занять наукових гуртків (проблемних груп) має бути 
передбачено більше часу для вивчення методів статистичної обробки даних 
експерименту. 

У процесі нашого дослідження ми також з’ясовували готовність 
учителів-практиків до дослідницької діяльності. Зокрема, нами проведено 
бесіди-опитування вчителів шкіл – випускників педучилищ, які заочно 
навчалися в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини на педагогічному факультеті та вчителів загальноосвітніх шкіл 
Черкаської, Кіровоградської, Київської областей. Всього опитано 128 осіб. З 
метою з’ясування думок учителів про зміст, спрямованість і особливості 
їхньої педагогічної діяльності в загальноосвітніх школах у сучасних умовах. 
Відповіді на запитання, які ми отримали у бесідах є цікавими для 
започаткованого дослідження. Так, на прохання назвати не більше трьох 
видів науково-дослідної діяльності вчителя в ході навчально-виховного 
процесу, які респондент вважає для себе головними, відповіді вчителів 
розподілилися так: 

а) вивчати особистість своїх учнів та класних колективів (92%); 
б) аналізувати результати своєї роботи і навчання дітей (46%); 
в) аналізувати хід навчально-виховного процесу (43%); 
г) аналізувати й узагальнювати передовий педагогічний досвід, нові 

технології (69%); 
д) не займаються творчо-пошуковою педагогічною діяльністю (35%). 
На запитання “Чи відомі Вам вимоги, які висуваються до самостійної 

творчої дослідницької діяльності вчителя в професіограмах чи в 
кваліфікаційних характеристиках?” відповіли, що в загальному вони такі 
вимоги знають (розуміють, усвідомлюють, переконані, що вони є, але 
кваліфікаційну характеристику не бачили 74% опитаних). Частину відповідей 
можна виразити так: “Даними вимогами повинні займатися учені, а вчитель 
повинен навчати дітей” (19%). Решта респондентів давала неконкретні 
відповіді. Першу відповідь можна назвати чіткою також лише із 
застереженнями. 

На запитання “Чи вважаєте Ви наявність дослідницьких умінь учителя 
обов’язковою умовою його ефективної творчої педагогічної діяльності?” – 



відповіли “так” 81% опитуваних, решта – з різними умовностями вважали, 
що ці уміння були б бажаними. 

Певний інтерес представляють відповіді вчителів на запитання “В чому 
Ви вбачаєте основну мету самостійної творчої, дослідницької діяльності 
вчителя?”. Вони, після групування, розподілилися так: 

а) у можливості знайти нові шляхи для підвищення якості навчання в 
умовах, які склалися ,– 32%; 

б) у можливості полегшити працю вчителя – 49%;  
в) у можливості ефективно вирішувати виявлені суперечності, проблеми 

тощо – 19%. 
В отриманих відповідях очевидним є недостатнє розуміння сутності 

володіння видами самостійної творчої, дослідницької педагогічної 
діяльності, оскільки, саме ефективне розв’язання педагогічних 
суперечностей, що виникають, є головною метою діяльності вчителя. Такому 
підходу віддали перевагу лише 19% вчителів. Не викликає сумнівів і те, що 
переважна більшість учителів орієнтується у своїй творчій діяльності на 
вивчення особистості учнів (92%) і на узагальнення передового 
педагогічного досвіду (69%). Разом з тим, недостатньо приділяється уваги 
аналізу особистої педагогічної діяльності з метою її вдосконалення (43% і 
46%). 

Аналіз результатів бесід дає підстави стверджувати, що значна частина 
вчителів досить відповідально ставиться до необхідності володіння 
дослідницькими педагогічними вміннями. Фактом є і те, що 81% учителів 
вважають для себе дослідницьку діяльність обов’язковою умовою успішної 
професійної діяльності. Однак, певна частина – протилежної думки (19%), чи 
бачить у ній лише шлях до полегшення своєї праці (49%). 

Не менш переконливі свідчення недостатньої підготовки вчителів до 
творчої, дослідницької діяльності дали спостереження за уроками, 
проведеними вчителями в школах. Основною метою спостережень було 
виявлення елементів такої діяльності чи дослідницьких умінь, що 
використовувалися учителями в організації навчально-виховного процесу. 
Після закінчення уроку вчителям запропонували дати відповіді на два 
запитання: “Чи була досягнута навчальна мета?” і “Які дослідницькі 
педагогічні дії Вами використовувались у процесі підготовки та проведення 
занять: що Ви вважаєте за доцільне зробити в аналізі його результатів?”. 

Якщо на перше запитання 80% опитуваних відповіли, що навчальна мета 
“досягнута” чи “досягнута повністю” і лише 20% – “досягнута в основному” 
чи “ступінь досягнення мети задовільний”, то на друге – відповіді були 
нечіткі. Так, 40% педагогів стверджували, що вони вивчали особистість 
учнів, однак не змогли чітко висловитись, для чого і з якою метою це 
робилося, а 31%учителів відповіли, що будуть аналізувати результати своєї 
діяльності з метою вдосконалення наступних занять, але методику такої 
роботи описували у загальних словах. Лише на 17% уроків у домашніх 
завданнях творчого характеру, передбачалося самостійне оволодіння 
відносно новими знаннями, стимулювалася ініціатива та самостійність. Дані 



показники свідчать про недостатню готовність учителя до науково-дослідної 
діяльності. 

Проведений нами аналіз педагогічної діяльності дозволяє стверджувати, 
що дослідницькі вміння, які необхідні для успішного розв’язання освітньо-
виховних завдань упродовж педагогічної діяльності, можуть мати 
різноманітний характер і бути, на думку вчених і практиків, конструктивно-
дослідницькими, організаторсько-дослідницькими, комунікативно-
дослідницькими та безпосередньо гностичними уміннями [1]. 

Особистий досвід переконує в тому, що без ініціативи та самостійності, 
дослідження як вид педагогічної діяльності не відбудеться, тому в систему 
дослідницьких педагогічних умінь конче потрібно включити і такі, що 
спрямовуються на формування дослідницької ініціативи й самостійності 
майбутнього вчителя. 

Відомо, що педагогічний процес, який відображає суттєві аспекти 
педагогічної діяльності як на рівні ідей, так і в дійсності, є надбанням 
конкретного педагога в конкретних умовах його розвитку. У своїй діяльності 
вчитель спирається на досягнення педагогічної науки, яка вказує йому 
загальний спосіб досягнення мети. При цьому, вирішуючи на науковій основі 
і в конкретних умовах свої специфічні завдання, він виявляє, перш за все, 
творчий пошук, ініціативу і самостійність. Такий висновок підтверджується 
досвідом педагогів-новаторів: Ш.О.Амонашвілі, Н.П.Гудзика, 
С.М.Лисенкової, Є.Н.Ільїна, В.Ф.Шаталова та ін. Організація педагогічної 
діяльності педагогів-практиків, на думку О.О.Абдулліної, органічно 
поєднується з науковим аналізом педагогічного досвіду; її супроводжує 
творчий пошук, пізнавальна (дослідницька) ініціатива і самостійність, які 
сприяють розвитку творчості, новаторства, уміння на науковій основі вийти 
за межі звичних, але вже малоефективних типів, форм і методів навчання [1]. 

Передовий досвід свідчить про те, що вчитель, який працює творчо, не 
лише застосовує досягнення педагогічної науки, а й збагачує її. Аналізуючи і 
узагальнюючи явища, за якими вчитель спостерігає на всіх етапах своєї 
педагогічної діяльності, він не тільки виявляє закономірності навчально-
виховного процесу, але й визначає способи його вдосконалення. У творчій 
діяльності вчителя саме його індивідуальність характеризує педагога як 
майстра і, власне така його діяльність наближається до дослідницької. Якраз 
такі особливості характеризують роботу названих вище та інших педагогів-
новаторів. Це дає підстави стверджувати, що дослідницька педагогічна 
діяльність повинна стати основним компонентом, який проймає педагогічну 
діяльність, є її стрижнем, спрямованим на формування педагога, який працює 
творчо. І підготувати такого педагога має сучасний педагогічний вищий 
навчальний заклад. 
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